
 التعرف على الزبوننموذج 

صاحب كتاب من قبل ُمخّول التوقيع، ُموّكل أو  -من قبل الزبون، وإذا كان الزبون شركةللتعبئة )

 (تعيين للتصرف نيابةً عن الشركة

 قسم أ

 فرد ية هوتفاصيل تسجيل 

      : اسم الزبون

      : الهوية ودولة اإلصدار رقم

      : تاريخ الميالد

      : الجنس

      : العنوان

 هوية الشركةتسجيل تفاصيل 

      : اسم الشركة

      : رقم تسجيل الشركة

      : تاريخ تأسيس الشركة

      : العنوان

      : دولة تأسيس الشركة

صاحب السيطرة في الشركة
1

: 
 رقم الهوية االسم

            

            

 :مزود الخدمة التجاريةمن قبل احد العمليات التالية، لغرض إجراء  -لزبونمعرفة ا

      : عمل الزبون

      : أنواع أعماله التجارية -زبون يملك مصلحة تجارية

      : إجراء الخدمة التجاريةهدف 

      : ية معهاالتي يتم إجراء الخدمة التجارمصدر األموال 

 :مزود الخدمة التجاريةبواسطة للزبون إجراؤها نوع الخدمة التجارية الُمزمع 

  لممتلكات عقاريةطويل األمد شراء، بيع أو استئجار  

      : للنشاطوصف ُمفّصل 

أصحاب على العقار،  المستحوذ)بما في ذلك تفاصيل العقار، الصفقة تفاصيل 

       العقار والمستفيدين من العقار، أطراف الصفقة(: 

 شراء أو بيع مصلحة تجارية 

      : لنشاطوصف ُمفّصل ل

كبار الموظفين تفاصيل المصلحة التجارية، )بما في ذلك التجارية تفاصيل الصفقة 

      : أطراف الصفقة(ارية، في المصلحة التج

إدارة األمالك العقارية، وكذلك ، األوراق المالية، بما في ذلك إدارة األموالإدارة عقارات الزبون  

شركة تأمين ووكيل تأمين، ، إدارة ملفاتورصة، بالبفي شركة مصرفية أو حسابات الزبون 

 بنك البريد. أو ادخارتدير صناديق شركة 

                                                           
بالنسبة لصاحب سيطرة الذي هو شركة، يجب تعبئة أصحاب السيطرة )الذين هم أفراد( ألصحاب  1

 شركة. مه ينالسيطرة الذ



      : ُمفّصل للنشاطوصف 

حجمها المالي، اماكنها، أصحاب حقوق )بما في ذلك العقارات المدارة تفاصيل 

: المستفيدين من العقاراتآخرين في العقارات، توكيل بالنسبة للعقارات المدارة، 

      

 إقامة أو إدارة شركةلغرض أموال أو نقل حيازة استالم،  

      : ُمفّصل للنشاطوصف 

الشركة )اسم تفاصيل بشأن األموال )بما في ذلك حجمها المالي( وتفاصيل بشأن 

دولة تأسيس الشركة، اصحاب الشركة، رقم تسجيل الشركة، تاريخ التأسيس و

: اط المالي الُمتوقّعالنشالسيطرة في الشركة، هدف النشاط في الشركة وحجم 

      

 آلخر مصلحة ائتمانأو ، مصلحة تجارية إدارة شركةأو نشاء ا 

      : ُمفّصل للنشاطوصف 

اسم الشركة، رقم تسجيل الشركة، تاريخ التأسيس ودولة تأسيس الشركة، اصحاب في شركة: ]

السيطرة في الشركة
1

 .الشركة وحجم النشاط المالي الُمتوقّع ، هدف

جيل المصلحة التجارية )إذا ُوجد(، أصحاب اسم المصلحة التجارية، رقم تسفي مصلحة تجارية: 

 .هدف المصلحة التجارية وحجم النشاط المالي الُمتوقّعفي المصلحة التجارية،  الكبيرةالمناصب 

، هدف مصلحة االئتمانة مصلحة االئتمان، اقاماسم مصلحة االئتمان، مكان في مصلحة ائتمان: 

حجم النشاط المالي في مصلحة االئتمان، عقارات مصلحة االئتمان، مكان مصلحة االئتمان،  نوع

في مصلحة الذي يعطي التعليمات( والمستفيدين المُوّجهة، )مصلحة االئتمان، منتج الُمؤتمنون، 

 [االئتمان

  نعمخص آخر؟ الخدمة التجارية لصالح شهل يتم إجراء 

 :سّجل تفاصيله -إذا كان لصالح شخص آخر

 :في فرد

تاريخ  ،      دولة االصدار ،      رقم الهوية أو جواز السفر ،      االسم

 .      والجنس       العنوان ،      الميالد

 :في شركة

تاريخ التأسيس ودولة تأسيس  ،      رقم تسجيل الشركة ،      اسم الشركة

، اصحاب السيطرة في الشركة     الشركة
1

       مجاالت نشاط الشركة ،      

 :إذا كانت هوية المستفيد غير معروفة

غير معروفة في هذا الوقت، والتزم بتقديم تفاصيل المستفيد بذلك أن هوية المستفيد  أصرح

 كما هو منصوص عليه أعاله فور معرفتها.الكاملة 

 

 : _________________التوقيع

 رجل جمهور أجنبيتوضيح بشأن 

       ما هي عالقتك في إسرائيل؟ .1

 شخص غير ُمقيم؟هل أنت  .2

 نعم 

 كال 

البالد كما هو خارج  كبيرة عاّمةهل أنت صاحب وظيفة إيجابية، إذا كانت اإلجابة 

)قم من فضلك لقبها مختلف( رغم أن كالمذكورة ُمفّصل أدناه )بما في ذلك وظيفة 

 بوضع عالمة(:



 وظيفة كبيرة في خارج البالدلسُت صاحب  

 زعيم دولة 

 رئيس دولة 

 رئيس بلدية 

 قاضي 

 عضو برلمان 

 عضو في الحكومة 

 ضابط كبير في الجيش 

 ضابط كبير في الشرطة 

 (يرجى التفصيل)      وظيفة عاّمة كبير أخرى 

ابن، أو ابن والد الوالد، زوج وكذلك أخ، والد، يوجد لديك عضو في العائلة )هل  .3

 خارج البالد؟عاّمة كبيرة توجد له وظيفة الذي زوج كل واحد منهم( او الزوج، 

 نعم 

 كال 

 2في البند ذا كانت االجابة إيجابية يرجى ان تذكر وظيفته حسب القائمة التي إ

      : أعاله

 تعمل باسم الشركة؟هل  .4

 نعم 

 كال 

صاحب وظيفة كانت اإلجابة ايجابية، هل أحد اصحاب السيطرة في الشركة هو إذا 

لقبها رغم أن  كما ورد اعالهج البالد )بما في ذلك وظيفة في خار عاّمة كبيرة

 :مختلف(

 نعم 

 كال 

 2إذا كانت االجابة إيجابية يرجى ان تذكر وظيفته حسب القائمة التي في البند 

      : أعاله

 ؟مقيم بالخارجشخص تجاري لشريك هل أنت  .5

 نعم 

 كال 

إذا كانت اإلجابة ايجابية، هل الشريك التجاري هو صاحب وظيفة عاّمة كبيرة في 

 رغم أن لقبها مختلف( كما ورد اعالهخارج البالد )بما في ذلك وظيفة 

 نعم 

 كال  

 2يفته حسب القائمة التي في البند إذا كانت االجابة إيجابية يرجى ان تذكر وظ

      : أعاله

 

Politically Exposed Person 

1. What is your relation to Israel?       

2. Are you a foreign resident? 



 Yes 

 No 

If the answer is yes, do you hold a senior public position in a foreign country? Please 

select a job title below that best describes your occupation: 

 I do not hold a senior public position in a foreign country 

 Head of State 

 President of a Country 

 Mayor 

 Judge 

 Member of Parliament 

 Member of Government 

 Senior Military Officer 

 Senior Police Officer 

 Other Senior Public Position:       (please specify) 

3. Do you have a family member (spouse, sibling, parent, grandparent, child, 

stepchild, or spouse of any of the above) who holds a senior public position in a foreign 

country? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from 

the list in Article 2 above:       

4. Are you acting on behalf of a corporation? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, does one of the controlling shareholders of the holds a senior public 

position in a foreign country as described below? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from 

the list in Article 2 above:       

5. Are you a business associate/partner of a foreign resident? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, Does this business associate holds a senior public position in a 

foreign country as described below? 

 Yes 

 No 

If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from 

the list in Article 2 above:       

 

 ُمعبئ النموذجتصريح الزبون 

ألفضل ما لدّي من وفقًا وهي صحيحة ودقيقة  التفاصيل أدناه لتُ ني سجأصرح بهذا أن

بالتبليغ عن ذلك بالسرعة التزم إذا طرأ هناك تغيير على هذه المعطيات، فأنني معلومات، 

بأنني يمكن أن فأنني مدرك أنها مضللة، المعلومات أعاله كاذبة أو الممكنة. إذا اتضح أن 

 .اتحمل المسئولية عن ذلك

عند محامي، مدقق حسابات ق وأدرك أنه سوف يتم حفظ نسخة من هذا النموذج أوافأنا 

 .من األمر 8 ةدافي المللفترات المنصوص عليها 



 

 توقيع الزبون       التاريخ

________________ 

 

 :قسم ب

 على إجراء التعرف على الهويةتصديق 

 :(6تعرف على الهوية وجهًا لوجه )المادة الفي 

 هوية بطاقة       باسم الزبونمثل أمامي        أنا أصادق بهذا أنني في تاريخ

وأنه وقّع على والمرفقة بذلك نسخة منها  بطاقة هويةبواسطة  ف نفسهالذي عرّ       

 هذا النموذج أمامي.

 

 التوقيع       رقم الهوية      : الذي أجرى التعرف على الهويةاسم الشخص 

_______________ 

 (:7ليس وجهًا لوجه )المادة هوية العلى في تعرف 

الموقّع على هذا النموذج الزبون تعرفُت على هوية        أنا أصادق بهذا أنه في تاريخ

والتي مرفقةً بهذا        بواسطةعّرف بنفسه الذي        بطاقة هوية       باسم

 .عنها ةنسخ

 

التوقيع        رقم الهوية       اسم الشخص الذي أجرى التعرف على الهوية

________________ 

 

 عّرف على الزبونمعطيات التالخدمة التجارية بشأن االطالع على تصديق ُمزّود 

 (تتم تعبئته بواسطة ُمزّود الخدمة التجارية)

حسب التي قُدمت لي اطلعُت على التفاصيل        أنا أصادق بهذا أنني في تاريخ

 .)ج( لألمر2في المادة للمنصوص عليه وتصرفُت وفقًا ، ىاألول ضافةالنموذج الذي في اإل

 

 _________________ التوقيع       م الهويةرق       االسم

 
 


